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Met enkele maanden uitstel trok COC naar Heusden-Zolder 
voor een gesprek met Carl Smeets, preventieadviseur in het 
Franciscuscollege. We praatten met hem over zijn job die wel 
voor hem voorbestemd leek, de dramatische brand in het 
internaat van het college 46 jaar geleden, zijn rol binnen de 
school en de scholengemeenschap en hoe de coronacrisis 
zijn werk danig door elkaar schudde.

‘Ik heb het nog nooit zo hectisch geweten als nu. Het is zo over-
weldigend. Een goede preventieadviseur rekent normaal gezien 
op zijn netwerk, maar nu had mijn netwerk ook niet onmiddellijk 
de antwoorden. De situatie was zo ongekend. Ik kreeg eerder 
toevallig een eerste ontwerp van het preventiedraaiboek in 
handen en haalde daar mijn voordeel uit om een checklist op te 
stellen. Zo kon ik maar liefst 111 risicopunten voorleggen aan 
de directie. Het was niet moeilijk om de directie daarvan te over-
tuigen. De concretisering van de preventiemaatregelen had wat 
meer voeten in de aarde. Daar heeft onder andere de logistieke 
dienst kunst- en vliegwerk voor verricht. Dankzij de checklist 
had ik wel een basis, waarmee ik met de achteraf aangeboden 
modellen van risicoanalyses, waaronder ook die van COC, kon 
zien of de voorgestelde maatregelen steek hielden.’

‘De problemen kwamen er pas door de tsunami van wijzigin-
gen en versoepelingen nog voor we de genomen maatregelen 
konden controleren. Het leek even alsof elke maatregel die een 
heropstart in de weg stond maar geschrapt moest worden. De 
communicatie was verwarrend. Toen heb ik de directie gevraagd 
om duidelijkheid te scheppen en onze preventiemaatregelen 
helder te communiceren: dit gaan wij doen en hier stappen we 
niet meer van af. Niet de pers communiceert wat er verandert, 
maar het schoolbestuur.’

En wat met september? ‘Dat is nog koffiedik kijken. Les op af-
stand is een alternatief, dat is het enige wat de infrastructuur 
ontlast. Maar dat vergt ook serieuze inspanningen. Wat wel dui-
delijk is, is dat dit het nieuwe nu is.’

Veiligheid als rode draad

‘Ik ben mijn onderwijscarrière begonnen op het ministerie van 
Onderwijs zelf en dacht daar altijd te blijven. Tot ik de vraag kreeg 
vanuit het toenmalige Heilig-Hartcollege om te starten als secre-
taris-bibliothecaris. Een job dichter bij huis voor beter loon, ik heb 
niet getwijfeld. Een andere belangrijke reden om hier aan de slag 
te gaan, was toch de emotionele band die ik heb met het college. 
In 1974 kostte een brand in het internaat van de school het leven 
aan 23 jongens. Eén van hen was mijn vriend vanuit de lagere 
school. Een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Heusden-
Zolder en van de school. Vanaf dat moment kreeg veiligheid een 

Interview Carl Smeets

“Als je het 
denken kan 

veranderen, 
volgt het 

doen vanzelf”



11

andere betekenis in mijn leven. De ramp zat 
altijd in mijn achterhoofd. Het zou ook mijn 
carrière binnen onderwijs bepalen.’ 

‘De bibliotheek was gehuisvest vlak onder 
de zaal waar de brand had plaatsgevon-
den. Ik nam dus elke dag de trap met de 
uitgesleten marmeren treden die in ieders 
geheugen gegrift stond door het drama. De 
zolder was ondertussen een archiefruimte. 
Toen ik die ruimte voor het eerst betrad, 
was dat toch even slikken. In 1999, 25 
jaar na de ramp, stapte het college actief 
mee in de herdenkingsvieringen. En die 
herdenking houden we tot op de dag van 
vandaag. Recent waren er in het college 
zelf nog de laatste theatervoorstellingen 
van VUUR, dat de ramp vanuit verschillende 
perspectieven belichtte. Beklijvend, en 
wat mij vooral verraste, was dat veel jonge 
mensen het verhaal niet kenden. De zol-
der en het gebouw waarin het drama had 
plaatsgevonden, zijn er vandaag niet meer. 
Overlevering is het enige wat ons nog rest. 
De herinnering moeten we levend houden. 
Het maakt deel uit van onze geschiedenis.’ 

‘Op een bepaald moment werd ik huismees-
ter en was de infrastructuur en daarbij het 
luik brandbeveiliging een belangrijk deel 
van mijn takenpakket. In 2000 fuseerde 
het college en verzocht de directie me om 
ook het luik preventie op te nemen. De job 
van preventieadviseur stond nog in zijn 
kinderschoenen, want die werd pas in 
1996 met de Wet Welzijn geïntroduceerd. 
Ik achtte het eerst onmogelijk om de op-
dracht van huismeester-opvoeder te com-
bineren met preventieadviseur. Maar dat 
bleek ongegrond. Als preventieadviseur 
deel uitmaken van het logistiek beleid is 
heel belangrijk. Als je bij de bron zit, heb je 
alle informatie en kan je snel ingrijpen. Zo 
kan je het preventiebeleid veel beter opvol-
gen en op punt zetten.’

Veiligheidscultuur installeren

Twintig jaar geleden moest ik het hele pre-
ventiebeleid nog uitbouwen. De Wet Welzijn 
maakte onder andere alle scholen duidelijk 
dat ze zich beter dan voorheen op alle 

welzijnsdomeinen moesten organiseren. 
Elke preventieadviseur is anders, ieder-
een stapt erin met een andere expertise. 
Ik volgde opleidingen en ik haalde onder 
andere nuttige informatie uit de CPBW-
opleidingen van COC. Mijn initiële aanpak 
bestond erin honderden preventienota’s 
op te maken. Daar waren zeker in het begin 
wel wat gefronste wenkbrauwen over. Ik 
moest mij echt profileren, ik ben op de 
nagels blijven kloppen. Met resultaat. Ik 
bleef werken aan de veiligheidscultuur, de 
manier van denken, en daar was geleidelijk 
aan ook meer oor naar. Nu merk ik dat de 
personeelsleden mij wel weten te vinden 
als zij een veiligheidsprobleem hebben. 
Van zodra de cultuur verspreid is, volgt het 
gedrag automatisch. Als je het denken kan 
veranderen, volgt het doen vanzelf. Het 
grootste compliment voor een preventie-
adviseur is uiteindelijk overbodig te zijn.’

‘Ik ben trots op de evolutie van onze 
school. Het schoolbestuur en de directie 
van het Franciscuscollege staan volledig 
achter het veiligheidsbeleid en die me-
dewerking is cruciaal. Ik ben ook trots op 
de kleine realisaties in en rond de school, 
bepaalde structuren … Niemand weet 
dat, maar het stemt mij blij als ik door het 
gebouw loop. Ik ben ook van bij het begin 
betrokken bij de verbouwingen. Dat pre-
ventie zo vroeg aan bod gekomen is, bleek 
een heel goede zet. Ik had inspraak in het 
ontwerp van de architect en was aanwezig 
bij elke werfvergadering. Nadien heeft 
Scholen van Morgen de richtlijn uitge-
vaardigd dat de preventieadviseur bij alle 
werken op school betrokken moest zijn en 
naar veiligheid het laatste woord had. Maar 
zo werkte ik op dat moment al.’ 

‘Naast veiligheid is welzijn ook een belang-
rijke pijler in mijn job. En welzijn is de laat-
ste jaren uitgegroeid tot het grootste pro-
bleem in onderwijs. Het Franciscuscollege 
heeft twee vertrouwenspersonen, wat heel 
positief is. Die mensen zijn ook nodig. Nog 
te veel personeelsleden vertonen stress-
symptomen of zijn vatbaar voor burn-out. 
De oorzaken kunnen enorm variëren: nieu-
we technieken, de modernisering van het 
secundair onderwijs, de school is heel lang 
een bouwwerf geweest, het personeel van 
de andere campus moest naar hier verhui-
zen … Intern hebben we afgesproken dat 
we de veranderingen een pauze toeroepen. 
Maar wat Brussel beslist, kunnen wij helaas 
niet tegenhouden.’

Nood aan een  
preventiestructuur

‘Volgend jaar viert de Wet Welzijn zijn vijf-
entwintigste verjaardag, maar het blijft 
jammer dat na 25 jaar een preventieadvi-
seur binnen het onderwijs nog altijd geen 
vastgesteld pakket uren heeft, geen eigen 
statuut overeenkomstig met diploma en 
niveau, en nog altijd bij het schoolbestuur 
moet bedelen voor uren of punten om de 
nochtans bij Koninklijk Besluit verplichte 
taken te kunnen doen. Dat is de autonomie 
van de school, maar de functie van preven-
tieadviseur zou structureel ingebed moe-
ten worden. Een school zou hiervoor apart 
specifieke middelen en uren ter beschik-
king moeten krijgen. Het is niet oké dat er 
voor mijn werk uren afgepakt worden van 
het secretariaat of van lesuren.’ 

‘De preventieadviseur heeft zijn noodzaak, 
zeker de laatste maanden, binnen het 
schoolbeleid bewezen. Erkenning en een 
structurele inbedding zouden een mooie 
dankuwel zijn.’

Carl Smeets: ‘In 1974 kostte een brand in het internaat van 
de school het leven aan 23 jongens. Vanaf dat moment kreeg 
veiligheid een andere betekenis in mijn leven.’

‘De preventieadviseur heeft 
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laatste maanden, binnen het 
schoolbeleid bewezen. Erkenning 

en een structurele inbedding 
zouden een mooie dankuwel zijn.’


